
  
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai upaya untuk memajukan Gorontalo agar sejajar dengan daerah-

daerah lain, pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai visi dalam bidang 

pembangunan. Diantaranya meningkatkan ekonomi pembangunan melalui 

program unggulannnya, yaitu 1) Menjadikan Gorontalo sebagai Provinsi 

Agropolitan yakni Provinsi yang memiliki kompetisi di bidang pertanian. 2) 

Pengembangan ekonomi kelautan dengan sasaran peningkatan kinerja sektor 

perikanan dan pengembangan wilayah pesisir. 3) Penataan SDM mencakup 

peningkatan kualitas, penempatan pejabat sesuai dengan keahliannya dan 

pengkaderan SDM pemerintahan yang memiliki semangat kewirausahaan, 

inovatif, cerdas dan memiliki pengabdian yang tinggi. dengan visi tersebut 

Pemerintah Gorontalo lebih fokus mengembangkan daerah dengan  

(http://gorontaloprov.go.id/provinsi-gorontalo-dan-berbagai-aspek/pemerintahan-

provinsi-gorontalo/visi-dan-misi-provinsi-gorontalo.html 09/08/2010) 

Dalam kurun waktu 5 tahun, Gorontalo telah mencatat peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan memfokuskan pembangunan di 

sektor pertanian melalui program agropolitan jagung pemerintah Provinsi 

Gorontalo telah berhasil meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakatnya. 

Dipilihnya Jagung sebagai budidaya primadona masyarakat Gorontalo oleh 

pemerintah daerah sebagai prioritas pengembangan daerah adalah keterkaitan 

masyarakat Gorontalo yang memiliki ragam budidaya tanaman holtikultura yang 

http://gorontaloprov.go.id/provinsi-gorontalo-dan-berbagai-aspek/pemerintahan-
provinsi-gorontalo/visi-dan-misi-provinsi-gorontalo.html


  
semuanya memiliki potensi untuk dikembangkan misalnya kelapa, cengkeh, padi, 

kedelai, dan tanaman holtikultura lainnya  

Pada tahun 2006 Perekonomian daerah mengalami kemajuan seiring 

dengan pencanangan program agropolitan jagung. Pertumbuhan ekonomi 

meningkat dari 6,7 persen pada tahun 2002 menjadi 7,3 persen pada tahun 2005 

sebagai dampak dari meningkatnya areal dan produksi tanaman jagung. Tahun 

2000, produksi jagung hanya 76.573 ton melonjak menjadi 451.094 ton pada 

tahun 2005. Selain itu, pendapatan perkapita melonjak dari Rp 1,2 juta pertahun di 

tahun 2001 menjadi Rp. 3,5 juta pertahun. Dan pada tahun 2008 pertumbuhan 

ekonomi Gorontalo telah mencapai 7,7 persen dengan produksi jagung menjadi 

753.598 ton dan untuk pendapatan perkapita semakin naik menjadi 5,8 juta 

pertahun. (Sumber : Badan Pusat Statistik Gorontalo) 

Keberhasilan Gorontalo sebagai Provinsi baru dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas peningkatan produksi jagung saja, 

tetapi distribusi jagung Gorontalo yang telah mencapai kawasan Asia, Afrika 

bahkan Eropa. Jagung Gorontalo kini bukan saja dikenal oleh masyarkat 

Indonesia tetapi sudah mendunia. Salah satunya bisa dibuktikan dengan jumlah 

ekspor jagung Gorontalo pada tahun 2008 Gorontalo sudah memasarkan jagung 

sebanyak 177.182 ton  dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp. 398.252 

miliar. Dari jumlah itu terbanyak adalah jagung-jagung yang diekspor ke 

Malaysia yakni dengan jumlah 44.925 ton, kemudian 30.210 ton ke Filipina dan 

sisanya sebanyak 4.250 ton ke Korea Selatan. 



  
(http://www.gorontaloprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id

=2034&ltemid=1 19/10/2010) 

Badan Pusat Informasi Jagung merupakan lembaga pemerintah yang 

berada di Provinsi Gorontalo yang menjadi pusat informasi dan pembelajaran 

jagung yang bertaraf internasional. sama halnya dengan lembaga/instansi 

pemerintah lainnya, keberadaan BPIJ di provinsi Gorontalo diharapkan dapat 

mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

publiknya. Melihat perkembangan yang begitu cepat dan semakin dikenalnya 

program agropolitan jagung Gorontalo, maka kebutuhan terhadap informasi 

menjadi sangat penting sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan dan 

memperluas penyebaran informasi kepada publik guna tercapainya tujuan 

perusahaan. Dalam hal ini departemen atau divisi humas sebagai suatu divisi yang 

mempunyai kemampuan untuk menyusun sebuah strategi melalui aktivitas 

 

aktivitas sehari-hari dalam mengkomunikasikan kegiatannya dalam rangka 

pelayanan publik (public service). Oleh karena itu, humas atau public relation 

dapat bekerja maksimal untuk mempublikasikan dan mengenalkan program 

pemerintah dan untuk memberikan kesan yang baik bagi publiknya. 

Pada dasarnya tujuan umum dari program kerja dan berbagai aktivitas 

humas adalah cara menciptakan hubungan yang harmonis antara 

organisasi/perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya atau stakeholder 

 

sasaran khalayak yang terkait. Dengan harapan terciptanya citra positif, kemauan 

yang baik, saling menghargai, saling timbul pengertian, toleransi antara kedua 

belah pihak. Selain itu agar terciptanya manajemen humas yang baik dan 

http://www.gorontaloprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id
=2034&ltemid=1


  
pengelolaan yang professional dan bertanggungjawab sebagai tujuan dari proses 

perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas humas dapat 

diwujudkan ketika perusahaan atau lembaga melakukan pertukaran pendapat, 

pesan, dan informasi yang jelas, serta mudah dimengerti oleh kedua belah pihak 

yang terlibat, di mana pertukaran informasi dilakukan melalui sistem saluran, 

media massa atau bentuk media lainnya. Semua itu dapat dimanfaatkan menjadi 

alat untuk kegiatan atau aktivitas komunikasi dua arah sehingga diperoleh 

pencapaian yang positif. 

Sebagai lembaga pemerintah yang baru berdiri, BPIJ sudah mampu menarik 

perhatian dari berbagai khalayak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah-

daerah dari luar Gorontalo yang datang ke Gorontalo untuk belajar budidaya 

tanaman jagung. Salah satunya kunjugan rombongan studi banding dari 

Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara ke Gorontalo hanya untuk 

belajar jagung. Menurut mereka Provinsi Gorontalo telah dikenal sebagai Provinsi 

yang sangat concern dengan pengembangan jagung, hal inilah yang membuat 

beberapa daerah termasuk kami tertarik untuk melakukan pembelajaran jagung di 

Provinsi Gorontalo (Radar Gorontalo, 18/05/2010). Dari situasi ini BPIJ dituntut 

dapat menjaga kedudukan dan menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi 

dan pembelajaran jagung yang bertaraf internasional dengan melakukan 

serangkaian tindakan atau aktivitas humas yang sesuai, serta melakukan kegiatan-

kegiatan yang lebih bervariasi, efektif dan efisien dalam mempromosikan program 

agropolitan jagung kepada publik atau khalayak. 



  
Kedudukan Public Relations atau humas dalam organisasi di masa sekarang 

ini menjadi semakin penting. Sebagai sebuah fungsi manajemen, kegiatan Public 

Relations atau humas hadir dalam sebuah organisasi sebagai salah satu faktor 

yang diperlukan oleh organisasi tersebut untuk dapat memperlancar orgsanisasi 

dalam upaya mencapai tujuan 

 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini humas 

BPIJ dapat meningkatkan aktivitas humasnya melaui upaya 

 

upaya yang dapat 

mengangkat citra gorontalo yang menjadi pusat informasi dan pembelajaran 

jagung berskala internasional. Atau dengan kata lain Public Relations / humas 

beserta fungsi manajemen yang lain yang berada dalam organisasi bersama 

 

sama bekerja bahu - membahu membantu organisasi untuk dapat berfungsi secara 

efektif dan efisien. Keberadaan BPIJ dapat dikatakan telah berfungsi secara 

efektif dan  efisien apabila humasnya dapat survive dalam menjalankan aktivitas 

kehumasan untuk mencapai tujuan meningkatnya citra Gorontalo sebagai daerah 

yang menjadi lumbung informasi jagung terbesar di Indonesia.  

Di samping itu, mengingat tugas pokok humas adalah bertindak sebagai 

komunikator, membantu (back up) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi atau 

lembaga kepemerintahan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan 

hingga menciptakan, membangun, mempertahankan citra serta opini masyarakat 

yang menguntungkan. Keberadaan departement atau divisi kehumasan dalam 

BPIJ merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam melakukan 

kegiatan atau aktivitas untuk menyebarluaskan informasi dan memperkenalkan 

program atau kebijakannya melalui media massa yang ditujukan baik untuk 

hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya 



  
sehingga akan memberikan dampak yang baik dengan semakin dikenalnya BPIJ 

sebagai pusat informasi dan pembelajaran jagung yang berskala nasional bahkan 

internasional. 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti merasa penting untuk 

mengangkat judul penelitian; Aktivitas Humas dalam Mempromosikan Program 

Agropolitan Jagung Gorontalo (Studi pada Divisi Informasi dan Kerjasama Badan 

Pusat Informasi Jagung Gorontalo) 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang ingin 

diteliti adalah Apa saja aktivitas humas yang dilakukan BPIJ dalam 

mempromosikan program agropolitan jagung Gorontalo (Studi pada Divisi 

Informasi dan Kerjasama Badan Pusat Informasi Jagung Gorontalo)? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini 

menjadi lebih terarah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan aktivitas humas yang dilakukan BPIJ dalam mempromosikan 

program agropolitan jagung Gorontalo 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah referensi dalam wacana keilmuan bagi kalangan mahasiswa 

ilmu komunikasi khususnya public relations yang berkaitan dengan 

aktivitas humas dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 



  
2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan masukan tentang bagaimana aktivitas humas pada divisi 

informasi dan kerjasama BPIJ dalam mempromosikan program 

agropolitan jagung Gorontalo 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Humas 

E.1.1 Definisi Humas  

Public Relations atau humas adalah salah satu aspek yang diperlukan oleh 

sebuah organisasi untuk ikut serta mambantu mengelola interaksi organisasi 

dengan komponen-komponen yang ada di dalam tubuh organisasi itu sendiri 

maupun interaksi dengan lingkungan yang ada di luar. Perusahaan membutuhkan 

fungsi atau badan yang dapat menjalankan komunikasi secara efektif dengan 

publiknya, salah satu fasilitator tersebut adalah Public Relation.  

Menurut Dr. Rex Harlow dalam Ruslan (2008:16) defenisi humas yaitu 

fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur 

bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, 

pengertian, penerimaan dan kerjasama; melibatkan manajemen dalam 

mengahadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu 

menanggapi opini publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini 

dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik 

komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. 



  
Webster s New World Dictionary dalam Moore (2005:6) mendefenisikan 

humas atau public relation sebagai hubungan dengan masyarakat luas, seperti 

melalui publisitas khususnya fungsi-fungsi korporasi, organisasi dan sebagainya 

yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang 

menyenangkan untuk dirinya sendiri. Adapun defenisi yang lebih spesifik yang 

menekankan tanggung jawab khususnya, diberikan oleh Public Relation News, 

humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mengidentifikasi kebijaksanaan 

 

kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang 

individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan 

suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.  

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Mexico City pada bulan 

Agustus 1978 menghasilkan defenisi humas yang dinamakan The Statement of 

Mexico. Defenisi tersebut berbunyi praktik publik relations adalah seni dan ilmu 

pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, 

memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi 

dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang 

melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau 

umum (Ruslan, 2008:17)  

E.1.2 Tugas dan Fungsi Humas  

Pekerjaan yang menjadi tanggungjawab humas; penelitian, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi merupakan tugas yang harus dijalankan oleh seorang 

humas. Kusumastuti (2004:25) menjabarkan tugas-tugas Public Relation sebagai 

berikut: 



  
1. Menginterpretasikan, menganalisa dan membuat evaluasi 

kecenderungan perilaku publik untuk kemudian direkomendasikan 

kepada pihak manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi. 

2. Mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik 

sehingga tercipta saling pengertian, menghormati dan menyanggupi 

untuk melaksanakan kebijakan yang diambil oleh organisasi. 

3. Mengevaluasi program-program organisasi khususnya yang berkaitan 

dengan publik.  

Kemudian menurut L. Bernay, dalam Ruslan (2008:18), dalam bukunya 

Public Relations (1952, University of OklahomaPress), terdapat 3 fungsi utama 

Humas, yaitu: 

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung. 

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu 

badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau 

sebaliknya. 

Dari pemaparan defenisi dan fungsi PR/Humas tersebut di atas, dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri khas proses dan fungsi Manajemen Public 

Relations atau humas  adalah: 

1. Menunjukkan kegiatan tertentu (action). 

2. Kegiatan yang jelas (activities). 

3. Adanya perbedaan khas dengan kegiatan lain (different). 



  
4. Terdapat suatu kepentingan tertentu (important). 

5. Adanya kepentingan bersama (common interest). 

6. Terdapat komunikasi dua arah timbal balik (reciprocal two ways 

traffic communication). 

Kemudian, berdasarkan ciri khas kegiatan Public Relations/ humas 

tersebut, menurut pakar Humas International, Cutlip & Center, and Canfield 

(1982) masih dalam Ruslan (2008:19) fungsi Public Relations/Humas dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi  melekat pada manajemen lembaga/organisasi). 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran. 

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi 

dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang 

diwakilinya, atau sebaliknya. 

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 

pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi, serta pesan dari badan/organisasi kepada 

publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua 

belah pihak.   



  
E.1.3 Publik yang menjadi sasaran Humas  

Publik dalam public relations merupakan khalayak sasaran dari kegiatan 

PR. Public disebut juga stakeholders, yakni kumpulan dari orang-orang atau 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Pembagian (klasifikasi) mengenai publik menurut Kasali (2008:11) adalah 

sebagai berikut. 

1. Publik Internal dan Publik Eksternal 

Publik internal adalah public yang berada di dalam perusahaan. 

Misalnya: para karyawan, satpam, penerima telepon, supervisor, klerk, 

manajer, para pemegang saham, dan sebagainya. Sedangkan publik 

eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan 

berada di luar perusahaan. Misalnya: penyalur, pemasok, bank, 

pemerintah, komunitas, dan pers. 

2. Publik Primer, Sekunder, dan Marjinal 

Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan 

perusahaan. Perusahaan perlu menyusun suatu kerangka prioritas. 

Yang paling penting disebut publik primer, yang kurang penting 

disebut publik sekunder, dan yang dapat diabaikan adalah publik 

marjinal. Urutan-urutan dan prioritas publik setiap perusahaan 

berbeda, sekalipun industrinya sama. Urutan-urutan tersebut juga 

memungkinkan untuk berubah dari tahun ke tahun.   



  
3. Publik Tradisional dan Publik Masa Depan 

Karyawan dan konsumen adalah publik tradisonal, sedangkan 

mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, pejabat pemerintah (madya) 

adalah publik masa depan. 

4. Proponents, Opponents, dan Uncommitted 

Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan 

(opponents), yang memihak (proponents) dan ada yang tidak peduli 

(uncommitted). Perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda 

ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan.  

5. Silent Majority dan Vocal Minority 

Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan complaint atau 

mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vocal (aktif) dan 

yang silent (pasif). Publik penulis di surat kabar umumnya adalah the 

vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun 

jumlahnya tak banyak. Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif 

sehingga tak kelihatan suara atau pendapatnya. 

E.2 Aktivitas Humas  

Aktivitas humas merupakan urutan atau sebuah rangkaian kegiatan untuk 

membentuk dan menciptakan pengertian, sikap dan tanggapan yang lebih baik 

dari masyarakat terhadap tindakan dan sikap terhadap lembaga atau instansi 

secara keseluruhan.  

Menurut Oemi (2001:27) aktivitas humas merupakan kegiatan untuk 

menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan 



  
pada dan dari publik suatu badan/institusi khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Dalam Public Relations terdapat suatu usaha untuk mewujudkan 

hubungan yang harmonis antara sebuah instansi/badan dengan publiknya, usaha 

untuk memberikan atau menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga akan 

timbul opini yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup instansi/badan 

tersebut.  

Aktivitas humas atau public relations di lapangan mencakup sebagai 

konseptor (conceptor), penasihat (counselor), komunikator (communicator), dan 

penilai (evaluator). Oleh karena itu menjadi sangat penting apabila seorang 

pejabat humas dituntut untuk memiliki kemampuan memecahkan berbagai 

masalah yang dihadapinya dalam organisasi. Cutlip & Center dalam Ruslan 

(2008:148-149) menyatakan bahwa proses perencanaan kerja humas melalui 

empat tahapan atau langkah 

 

langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk 

pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan Mendengarkan (Research-Listening) 

2. Perencanaan dan mengambil keputusan (Planning-Decision) 

3. Mengkomunikasikan dan pelaksanaan (Commmunication-Action) 

4. Mengevaluasi (Evaluation) 

E.2.1 Humas Internal  

Humas internal (internal public relations) itu sama pentingnya dengan 

humas eksternal. Jika uang yang menjadi ukurannya, maka internal mampu 

member profitabilitas perusahaan sama besarnya dengan yang diberikan oleh 

humas eksternal. Hubungan antar sesame pegawai pada suatu lembaga lebih 



  
berfokus pada aspek-aspek manusiawi. Hal itu tidak sama dengan hubunga-

hubungan industry (industrial relations). Dimana hubungan industri lebih 

menekankan pada besar kecilnya upah atau gaji dan berbagai fasilitas serta 

kondisi kerja.  

Adapun tingkat efektivitas dari humas internal sangat dipengaruhi oleh 

tiga hal sebagai berikut: 

a. Keterbukaan pihak manajemen. 

b. Kesadaran dan pengakuan pihak manajemen akan nilai dan arti penting 

komunikasi dengan pegawai. 

c. Keberadaan seorang manajer komunikasi (manajer humas) yang tidak 

hanya ahli dan berpengalaman, tetapi juga didukung oleh sumber-sumber 

daya teknis yang modern. (Jefkins, 1992:172) 

E.2.2 Humas Eksternal  

Salah satu tujuan humas eksternal (external public relations) adalah 

mempererat hubungan dengan orang-orang atau instansi diluar organisasi demi 

terciptanya opini publik yang menguntungkan organisasinya. Tujuannya adalah 

mengadakan komunikasi dua arah yang sifatnya informatif dan persuasif kepada 

publik luar. Informasi harus diberikan jujur berdasarkan fakta dan harus teliti 

karena publik mempunyai hak untuk keadaan yang sebenarnya tentang suatu yang 

menyangkut kepentingannya.  

Komunikasi eksternal dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai 

berikut: 



  
1. Melalui kontak pribadi (personal contact); bahwa seorang PRO (petugas 

public relations) mempunyai pekerjaan memikirkan dan memperhatikan 

kepentingaan publik. Dimana seorang PRO dituntut untuk mempunyai 

wawasan terhadap perilaku publiknya. Misalnya dengan memperhatikan 

sikap, tindak-tanduk dan kebiasaan. Seorang PRO yang berhubungan 

langsung dengan publiknya harus selalu bersikap ramah, sopan, selalu 

bersedia mendengarkan apa yang dikatakan dan ditanyakan publik, sabar 

dalam melayani mereka, dan tidak menangguhkan sesuatu pelayanan yang 

segera dapat dilakukan. 

2. Hubungan dengan media massa; salah satu kegiatan terpenting public 

relations adalah menyelenggarakan hubungan dengan media massa. 

karena media massa mempunyai peranan penting dalam penyebaran 

informasi atau berita kepada masyarakat, juga kepada pemerintah dan 

dalam pembentukan pendapat umum. 

3. Hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat (community 

relations) perlu dibina terutama bila organisasi memulai suatu usaha atau 

kegiatan yang diharapkan dapat mempengaruhi kehidupan dan 

lingkungan. Dalam hal ini perlu diperhatikan antara lain; apakah 

lingkungan tersebut mempunyai opinion leader yang perlu didekati lebih 

dulu, karena dalam komunikasi dengan masyarakat peran opinion leader 

sampai sekarang sangat penting, terutama di daerah pedesaan, demi 

keberhasilan atau efektifnya komunikasi. (Rachmadi, 1994:53-60)  



  
E.3 Humas Pemerintah 

E.3.1 Pengertian Humas Pemerintah 

Pada hakikatnya keberadaan humas instansi/lembaga pemerintahan sangat 

penting karena secara struktural humas merupakan bagian integral dari suatu 

kelembagaan atau instansi dalam pemerintahan dan bukan merupakan fungsi yang 

terpisah dari sistem manajemen suatu lembaga atau instansi terutama dalam 

pemerintahan, karena secara tidak langsung pemerintah juga membutuhkan 

praktisi humas untuk menangani permasalahan-permasalahan terutama yang 

berkaitan dengan opini publik. 

Humas Pemerintah sendiri adalah merupakan sub sistem dari sistem secara 

keseluruhan dan merupakan bagian dari kegiatan komunikasi sosial. Selain itu 

juga humas sebagai tangan kanan, mata, telinga pemerintah yang mempunyai 

kewajiban untuk turut serta memantapkan program-program yang telah disusun 

oleh pemerintah itu sendiri. Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas humas yang 

terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah adalah tidak adanya unsur 

komersial walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam 

kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Humas Pemerintah lebih menekankan 

pada public services atau demi meningkatkan pelayanan publik (Ruslan, 

2007:341). 

E.3.2 Tugas Humas Pemerintah 

Melalui unit atau program humas tersebut, pemerintah dapat 

menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan 

tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau 



  
kewajiban-kewajiban pemerintahannya. Menurut John D. Millet dalam Ruslan 

(2007:341-342) artinya humas /PRO dalam dinas instansi/pemerintah terdapat 

beberapa hal untuk melakukan tugas utamanya, sebagai berikut : 

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan 

aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires 

and aspiration). 

2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa 

yang sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang 

dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is 

should desire). 

3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang 

diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan 

(ensuring satisfactory contact between public and government official). 

4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan 

oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing 

and about what an agency is doing). 

E.3.3 Fungsi Humas Pemerintah 

Menurut Ruslan (2008:343-344), pada dasarnya fungsi pokok humas 

pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. 

2. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi 

mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara 

nasional kepada masyarakat. 



  
3. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan 

menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya 

di lain pihak. 

4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi 

mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangun nasional, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

E.4 Promosi Sebagai Kegiatan Kehumasan  

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau 

jasanya. William Shoell (Alma, 2007:179) menyatakan bahwa Promotion is 

marketers effort to communicate with target audiences. Communication is the 

process of influencing others behavior by sharing ideas, information or feeling 

with them . Promosi ialah usaha yang dilakukan oleh marketer, berkomunikasi 

dengan calon audiens. Komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, informasi, 

atau perasaan audiens. Tujuan utama promosi adalah memberi informasi, menarik 

perhatian dan selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya penjualan. 

Dalam kegiatan humas atau public relation, promosi merupakan salah satu 

upaya untuk memperkenalkan atau menyampaikan program, produk, pegawai, 

dan berbagai kegiatannya untuk membangun image yang baik terhadap 

perusahaan. Selain itu Humas dan kaitannya dengan pemasaran sangat penting 

untuk membangun untuk membangun brand awareness (kesadaran produk), 

membangun brand knowledge (pengetahuan produk), dan future market, serta 



  
mendidik konsumen dan masyarakat mengenai manfaat produk / jasa yang 

ditawarkan (Anggoro, 2008:243) 

E.5 Media Promosi Humas   

Dalam aktivitas humas/PR, upaya peningkatan publikasi yang bertujuan 

untuk pengenalan (awareness), mencari publisitas (publicity), promosi/peluncuran 

produk (promotion product) hingga melakukan kegiatan kampanye (campaign 

ativities) yang bertujuan untuk  mempengaruhi opini publik dilakukan melalui 

media massa. bahkan upaya untuk menetralisir suatu berita negatif atau masalah 

tertentu lainnya yang perlu diketahui atau diungkapkan secara terbuka kepada 

publiknya juga dilakukan melalui media massa.  

Media massa merupakan prioritas utama sebagai media atau alat untuk 

tujuan publikasi dan sebagai upaya penyampaian pesan-pesan atau informasi 

secara luas mengenai aktivitas humas atau public relations kepada pihak publik 

sasarannya (target audience). Adapun jenis media publikasi dan promosi yang 

biasa digunakan humas digolongkan pada jenis media lini bawah, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Presentasi pengenalan, presentasi untuk pendidikan atau tujuan bisnis, 

sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada publik atau 

konsumennya. Termasuk mengadakan seminar, diskusi, rapat (meeting), 

berdialog, acara khusus (special events) dan sebagainya. 

b. Peduli kepada masyarakat sekitarnya (community relations) misalnya ikut 

program sosial, turut menyumbang masyarakat yang terkena musibah 

bencana alam, dan merayakan bersama-sama hari nasional (17 Agustus), 



  
menggalakkan program cinta rupiah/produk Indonesia, KB, Anti 

HIV/AIDS, Anti Ecstasy (XTC), kampanye peduli lingkungan dan 

kesadaran hokum lainnya. 

c. Pameran (exhibition), merupakan sarana yang efektif untuk menyebarkan 

suatu pesan karena bersifat informatif dan persuasif. Misalnya pameran 

akbar perumahan, mobil dan elektronik secara besar-besaran di tempat 

yang khusus serta lokasinya mudah dicapai. 

d. Berupa display barang, gambar-gambar dan sebagainya yang diletakkan di 

stand khusus untuk menarik pengunjung (point of purchase) dalam suatu 

pameran, atau pusat pertokoan dan perkantoran sebagai fungsi eyes 

catching (menarik perhatian) dan etalase. 

e. Penjualan secara langsung dengan menawarkan produk kepada konsumen 

(door to door product, direct mail, and sales letter offer). 

f. Membentuk alat pendukung kampanye humas; promosi atau berbentuk 

barang cetakan (as a promotion tools and printed material) yang 

digunakan untuk mendukung publikasi dan pengenalan (awareness). Di 

antaranya sebagai berikut : 

1) Suplemen, advertorial (artikel sponsor), periklanan humas, 

sponsorship (penyokong acara) dan sebagainya. 

2) Booklet, brochure, leaflet dan lain-lain. 

3) Poster, sticker, banner, spanduk, umbul-umbul dan pamflet. 

4) Post card, calendar, supplement publications, direct mail. 



  
5) Surat berkop perusahaan/lembaga, logo dan brand s name, serta 

membuat kartu nama (name card business) untuk membangun 

relasi atau kenalan sebanyak mungkin. 

6) Komunikasi melalui Faximili, teleks, dan telepon. 

7) Komunikasi elektronik atau E. mail, misalnya internet, computer 

inline, direct telepon dan sebagainya (Ruslan, 2008:198-200) 

E.6 Komponen Promosi Humas 

Bagian terpenting dalam kegiatan humas adalah elemen atau komponen 

komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Dalam kegiatan 

humas untuk mengeyampaikan informasi kepada publik, humas biasanya 

melakukan promosi atau pengenalan produk/program dari perusahaan untuk 

memperoleh perhatian khalayak. Agar promosi berjalan maksimal seorang humas 

harus memperhatikan komponen-komponeni komunikasi sebagai instrument 

kegiatannya . penyampaian dan pengenalan program .oleh humas dengan message 

atau pesan yang menarik kepada publik akan membangun image bagi instansi 

arau lembaga tersebut. Memang setiap produk atau program yang ditawarkan 

mempunyai suatu citra dalam pemikiran calon pembeli sebagai hasil dari disain, 

penampilan, dan siapa yang menggunakan produk itu di samping pengaruh-

pengaruh lainnya. Di samping itu humas perlu untuk memperhatikan kemasan, 

karena kemasan juga mengkomunikasikan ide yang dapat meningkatkan atau 

menurunkan citra produk itu. Realisasi cara-cara program pemasaran 

meningkatkan atau menurunkan citra terhadap produk yang bersangkutan itu 

menegaskan pentingnya nilai komunikasi sehingga dapat memberikan kesan yang 



  
diinginkan.  Komponen selanjutnya adalah media atau chanel yang digunakan 

humas dan sasaran kegiatan humas. Dengan kata lain dalam melaksanakan 

kegiatannya humas lebih dulu melakukan perencanaan yang baik sebelum 

melakukan kegiatannya. 

F. Definisi Konseptual 

1. Aktivitas Humas 

Aktivitas humas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan humas 

dalam menyebarkan pesan atau informasi kepada publik atau komunikan 

sebagai sasaran atau targetnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Adapun aktivitas-aktivitas tersebut meliputi: 

a. Press release, (pemberian informasi dalam bentuk berita yang dibuat 

humas suatu instansi/lembaga yang disampaikan kepada redaksi 

media massa (tv, radio, surat kabar, majalah) 

b. Press relation, (menjalin hubungan baik dengan pemimpin atau 

perwakilan dari surat kabar, majalah, radio, televisi dan sebagainya) 

c.  Community relation, (menjalin hubungan dengan publik yang 

berada di sekitar instansi/lembaga) 

d. Educational relation, (menjalin hubungan dengan ahli atau 

akademisi dibidang pendidikan 

e. Dokumentasi/kliping (menghimpun, mengolah, menyeleksi data, 

informasi dan dokumen suatu kegiatan, peristiwa tertentu yang 

dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun cetak dan 

kemudian disimpan secara teratur dan sistematis. 



  
f. Special events, (menyelenggarakan acara kegiatan khusus seperti 

seminar, pameran atau festival, open house, parade dan sebagainya) 

2. Promosi 

Promosi merupakan salah satu upaya humas untuk memperkenalkan atau 

menyampaikan program, produk, dan berbagai kegiatan lembaga/instansi 

melalui: 

a. Periklanan, adalah kegiatan humas dalam menyampaikan pesan 

layanan masyarakat melalui cara-cara persuasif yang bertujuan untuk 

memperkenalkan barang, produk atau program dari 

organisasi/instansi tersebut.. 

b. Publisitas, adalah bentuk penyajian dan penyebaran barang dan jasa, 

produk, program kepada publik untuk menghasilkan kesan yang baik 

terhadap instansi/lembaga.. 

c. Presentasi lisan, percakapan yang dilakukan humas dengan 

publiknya tentang produk atau program lembaga untuk menciptakan 

ketertarikan publik terhadap program dari lembaga tersebut.         
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